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VAN DE REDACTIE:
De dagen lengen, we willen weer aan het tuinieren beginnen!
Maar eerst nog nieuws en wat theorie verwerken; altijd weer leuke ideeën in de nieuwsbrief!
Veel leesplezier!

VAN DE VOORZITTER
Het nieuwe jaar is weer begonnen en wij hopen op een goed tuinjaar.
Diverse tuinders zijn weer begonnen met spitten en hun tuin klaar te maken voor het nieuwe seizoen.
Dit jaar is vrij nat begonnen en er is nog geen vorst geweest.
Deze komende weken zal er op ons tuincomplex door personeel van de gemeente gebaggerd worden.
De bagger wordt afgevoerd naar een perceel achter het voetbalveld..
Er zijn 7 nieuwe tuinders op het complex gekomen, dus alle tuinen zijn weer bezet. Ook de wachtlijst
blijft groeien; momenteel hebben we weer 13 nieuwe mensen op de lijst.
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Wij zoeken een aantal vrijwilligers die mee willen helpen om het toilet en schuur regelmatig schoon te
maken. Vele handen maken licht werk, u kunt zich opgeven bij een van de bestuursleden!
Ook voor het nieuwe seizoen doe ik een dringend verzoek om uw auto niet in het gras te parkeren.
Momenteel is er door de bouwwerkzaamheden weinig parkeerruimte; indien nodig kunt u de auto even
naast De Stek zetten.
De kar voor groen afval wordt voorlopig nog even door mij gebruikt i.v.m. groot snoei-onderhoud.
Ook doe ik een dringend verzoek om het hek, wanneer u als laatste weggaat op slot te doen. Het blijkt
regelmatig nog steeds niet te gebeuren .
Verder wens ik een ieder een goed tuinjaar toe.
Met vriendelijke groet. Nico Klomp.

DE VOORJAARSLEDENVERGADERING
De ledenvergadering wordt gehouden op 7 maart in Partycentrum het “t Hart“, Nassaustraat 6 in
Boven-Hardinxveld. De aanvang is om 19.30 uur. De vergaderstukken worden per mail of via de
brievenbus toegezonden.

NIEUWE TUINDERS
De volgende tuinen hebben in 2022 een andere
tuinman/vrouw. Het zijn de tuinnummers: 4, 24, 27, 31A, 40,
46 en 47. Met de meeste van hen hebben we kennis gemaakt
tijdens de mentorbijeenkomst op 18 december. We kunnen
ook zien dat er al ijverig gestart wordt met tuinieren: spitten,
kasje bouwen, enz.
De nieuwe tuinders zijn:
Tuin 4
Mevr. Van den Heuvel
Tuin 24
Arie Pellegrom
Tuin 27
Jannemarie Snoep
Tuin 31a
Mirjam Muilwijk
Tuin 40
Mevr. Huisman
Tuin 46
J.A. van Loon
Tuin 47a
Teus Huisman
Tuin 47b
Rianne Belder
Ook via deze weg heten we hen welkom en wensen hen veel
succes en plezier bij het tuinieren.
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ZAADLEVERING

Wanneer u zaad, pootaardappelen en andere
materialen via de vereniging hebt besteld, kunt u die
ophalen op zaterdagmorgen 26 februari van 10.30
tot 12.00 uur in De Stek. Gerrit-Jan de Dunnen staat
daar klaar om uw bestelling aan te rijken. Mocht u
op dat tijdstip verhinderd zijn, dan kunt u uw
materialen ook door een ander laten ophalen. Bij
ontvangst van pootaardappelen dient u deze direct
na ontvangst uit het netje te halen en uit te spreiden
op bijv. een dienblad of plat kistje. Bewaren doet u
ze bij voorkeur op een zonnige maar koele plaats.
Dat noemen we ‘voorkiemen’.
Hierbij een aantal foto’s van de voorbereidingen voorafgaand aan de zaadlevering. Gerrit-Jan en Rina
den Dunnen stoppen er veel tijd in om alles perfect in orde te maken!

MEDEDELINGENBORD VTV-HG

Zie je wat er is veranderd? Aan
ons verenigingsgebouw ‘De Stek’
hangt een kastje! Het is
vervaardigd door bestuurslid
Dinand de Kock. In het kastje
kunt u mededelingen van het
bestuur zien en eventueel andere
publicaties.
Ook
is
er
gelegenheid
voor
kleine
advertenties, maar uitsluitend
betreffende tuinieren. U kunt uw
bericht duidelijk op schrift in
correct formaat overhandigen
aan de voorzitter. Dus voortaan, wanneer u aankomt of vertrekt bij De Moeshof, even aandacht voor
de mededelingen!
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BAGGERWERKZAAMHEDEN

Vanaf half februari worden er baggerwerkzaamheden uitgevoerd in de omringende en tussensloten.
Op de foto’s kunt u zien hoe de bagger
wordt ‘opgeduwd’ in de sloot en daarna
met een pomp en lange slang naar het
baggerdepot verplaatst. Dit was aan de
oostkant van ons complex. Er zijn heel
veel rietwortels uitgekomen. De
volgende sloten zijn langs de sport
velden. Het stuk sloot vanaf de afzetting
naast de voetbal naar de Parallelweg
hoeft niet.
Deze werkzaamheden zullen er zeker
toe leiden dat we over meer water van
een goede kwaliteit kunnen beschikken.
Aan ons de taak om de sloten
gedurende het gehele jaar schoon en op
diepte te houden!

WIE HEEFT ERVARING?

Wanneer je de vakbladen leest, bemerk je dat er steeds meer gediscussieerd wordt over wel of niet
spitten. Daarbij wordt o.a. gesproken over het gebruik van een woelvork. Met dit gereedschap wordt
de grond losgemaakt zonder hem om te zetten. Beter voor de grond, minder belastend voor de rug en
veel sneller.
Ik vind het een prachtige klus om in de wintertijd m’n tuin om te spitten en stond altijd sceptisch
tegenover andere methoden. Vooral omdat ik betwijfel of zo’n woelvork wel werkt op onze zwaardere
gronden. Maar in de loop der jaren is de grond door het gebruik van
champignonmest, spitten en frezen steeds ruller geworden. Kun je dat
bewerken met een woelvork?
In het maartnummer van het blad ‘Landleven’ staat een artikel over
woelvorken, zelfs met een test. Daar ben ik enthousiast en
nieuwsgierig door geworden. Vandaar de vraag: wie heeft er een
woelvork, of heeft ermee gewerkt? Zijn er wat fotootjes van? Kortom
ik hoop meerdere keren op dit onderwerp terug te kunnen komen.
Waarom? Omdat ik ervan overtuigd ben dat spitten en frezen eigenlijk
geen goede grondbewerkingen zijn en dan bedoel ik: ecologisch,
milieuvriendelijk, energiebewust, enz. Dus daarom de vraag: Wie heeft
ervaring?
Graag reacties naar jjv@solcon.nl of op tuin nr 26 !

WERKZAAMHEDEN IN MAART

Rol je mouwen maar op, want in maart gaat het moestuinseizoen echt van start. We kunnen al wat
gewassen zaaien en er valt zelfs al wat te oogsten!
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Wat zijn de moestuinklusjes in maart?




Maak het zaaibed gereed. Waar nodig hark je het nog een keer voor een fijne structuur.
Zorg voor voldoende voeding in de bodem, maar gebruik geen zware bemesting; daar kunnen
kiemplantjes niet tegen.
Direct na het zaaien geef je water, maar wel met beleid. De zaadjes kunnen anders
wegspoelen.
Wat kun je in maart in de moestuin zaaien?
In maart kun je de volgende gewassen al in de
moestuin zaaien: spruitjes, raapstelen, radijs, rapen,
snijbiet, spinazie,
tuinkers,
herfsten
winteruien, wortelen,
kapucijners,
doperwten,
peultjes, postelein en prei.
Wat kun je in maart op de vensterbank voorzaaien?




Ook in deze maand kun je op de vensterbank al voorzaaien: andijvie, aubergine,
kervel, komkommer, broccoli, koolsoorten, paprika, pepers, peterselie, postelein en prei.
Voor het vensterbanktuinieren kun je allerlei bakjes en potjes gebruiken. Erg handig zijn
turfpotjes, die je straks met pot en al in de grond kunt zetten.
Wat kun je in maart in de moestuin oogsten?
Het is wat vroeg, maar er valt al wat te oogsten uit
de moestuin: vroeg gezaaide spinazie, de eerste
rabarberstengels, waterkers, tuinzuring, sla en
radijs.
Maart moestuintip
Is de grond nog net iets te koud, maar wil je toch al
buiten zaaien? Warm de grond snel op door hem
tien dagen lang af te dekken met een stuk

doorzichtig plastic.
En niet te vergeten: Vanaf maart en soms al daarvoor,
kun je je platte bak vol zetten met plantjes en diverse
gewasjes zaaien! Een andere manier om te vervroegen
is met een tunneltje, het gebruik van vliesdoek of
gaatjesfolie.
De praktijk leert ons dat het gebruik van deze
hulpmiddelen slechts een beetje helpt bij het
vervroegen. Tuinders die later beginnen en het geluk
hebben van gunstige weersomstandigheden, zitten
nauwelijks later aan de eerste groenten!
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COMBINATIETEELT IN DE MOESTUIN
Misschien heb je wel eens van
combinatieteelt
gehoord.
Combinatieteelt gaat over de invloed
die verschillende gewassen op elkaar
hebben. Zo zijn er bepaalde gewassen
die goede buren zijn en elkaar
versterken, maar ook gewassen die
juist slechte buren zijn
Bij het combineren van gewassen
willen we natuurlijk dat onze planten
in de moestuin een gunstige invloed
op elkaar hebben!

Moestuinplanning maken met combinatieteelt
Wanneer je gaat beginnen aan je moestuin, zul je een planning maken. Je kunt er bijvoorbeeld voor
kiezen om alle kruiden handig bij elkaar te plaatsen. Maar er zijn ook andere zaken waar je op kunt
letten, zoals de invloed die gewassen op elkaar hebben. Neem combinatieteelt daarom vooral mee in
de planning van je tuin!
Goede buren, slechte buren
Door het op de juiste manier combineren van verschillende gewassen in de moestuin kun je sterkere
planten opkweken en een betere oogst overhouden. De combinaties waar je rekening mee moet
houden bij het teeltplan hebben wij voor jou op een rij gezet.
Werking
Of de planten nu een bepaalde geur afgeven die insecten wegjaagt of via hun wortels goede of juist
slechte stoffen afgeven; er zijn verschillende manieren waarop planten elkaar kunnen beïnvloeden.
Denk bijvoorbeeld aan de combinatie van ui en wortel. De geur van de ui verjaagt de wortelvlieg, wat
ui en wortel een goede combinatie maakt.
Een voorbeeld van een slechte combinatie is tomaat en wortel. Tomatenplanten scheiden een stof af
die wortelgroei remt, waardoor worteltjes die ernaast staan minder goed zullen groeien.
De drie gezusters
Het principe van de drie gezusters is een bekende indiaanse combinatie. Hier kweekt men sinds jaar
en dag mais, bonen en pompoen naast elkaar. De mais
ondersteunt de klimbonen, de bonen leveren stikstof aan de grond
en daar geniet de pompoen weer van. De pompoen beperkt op zijn
beurt de groei van onkruid.
Afrikaantjes
Deze plant, met als bijnaam ‘stinkertje’, is voor veel andere planten
een goede buur. Afrikaantjes beschermen tegen aaltjes, witte
tomatenvlieg
en
mieren.
Het
zijn
goede
buren
voor aardappelen, aardbeien, bietjes en tomaten.
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Lijstje van goede en slechte buren
Goede buren
Aardappel – Bonen, dille, erwten, karwij, knoflook, kool, mais, pepermunt, spinazie, spruiten,
suikermais
Andijvie – kool, knolvenkel, prei, tomaat
Bieten – dille, karwij, knoflook, komkommer, koolrabi, kool, koriander, uien
Bloemkool – bonen, dille, oregano, selderij
Courgette – mais, sla, stokbonen, uien
Erwten – bieten, bonen, courgette, dille, komkommer, kropsla, radijs, wortel
Prei – kool, kropsla, schorseneren, selderie, uien, wortels
Radijs – bonen, erwten, kropsla, snijbiet, spinazie, tomaat
Spinazie – aardappel, aardbeien, radijs, bieten, rammenas, stokbonen, tomaat
Witlof – bieten, kropsla, stokbonen, tomaat, wortel
Wortel – bieslook, dille, erwten, knoflook, pluksla, prei, radijs, rammenas, rozemarijn, salie,
snijbiet, ui, witlof

Slechte buren
Aardappel – framboos, komkommer, pompoen, selderie, tomaat, ui, zonnebloem
Bieten – aardappel, mais, stokbonen
Bloemkool – erwten, tomaat
Bonen – bieslook, knoflook, prei, sjalot, ui
Broccoli – oregano, tomaat
Courgette – aardappel, komkommer
Knoflook – erwten, kool, stokbonen
Mais – bieten, selderij
Prei – bonen, erwten

PLANTENAFTREKSELS VOOR JE TUIN
De koudste maanden van het jaar liggen bijna achter ons als
je deze nieuwsbrief krijgt. Velen zijn al druk bezig geweest om
de tuin in orde te brengen om straks te kunnen zaaien. Er zijn
meerdere manieren om je voor te bereiden op het komende
tuinseizoen. Je kunt met alle soorten organisch materiaal je
eigen moestuingrond verbeteren. Kruiden kunnen je hierbij
helpen. Smeerwortel, heermoes, kamille en brandnetel
voegen veel mineralen toe aan je grond. Om die mineralen in
je grond te krijgen maak je simpel een snelwerkende meststof
waar je je tuin mee bewatert. Laat de kruiden 48 uur in water
trekken en klaar is je meststof.
Een plantenaftreksel houdt daarnaast bladluizen, rupsen,
motten en diverse vliegen tegen.
Onderstaande recepten zijn telkens voor 10 liter water
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Preventief tegen schimmelziekten bij aardappels en aardbeien: laat 500 gram knoflook en 500
gram uienschillen trekken. Verdund begieten op de grond tussen de rijen.
Preventief tegen meeldauw, schurft en roest: 1 kilogram
verse heermoes (of 150 gram gedroogd kruid) laten trekken
en verdund in een verhouding van 1 op 5 tijdens de morgen
verstuiven over de planten.
Tegen bladluizen: laat 1 kilogram brandnetel trekken en
spuit het aftreksel onverdund.
Tegen
koolwitje: laat zes
handen
vol
gekneusde
tomatenbladeren trekken gedurende vijf uur. Om de paar
dagen onverdund sproeien over de koolplanten.
Tegen zwarte bonenluis en preimot: laat 1,5 kilogram vers
gekneusd rabarberblad trekken en sproei het aftreksel
onverdund over de planten.
Tegen roest en meeldauw: laat 300 gram vers
boerenwormkruidblad trekken en sproei het in een
verdunning van 1 op 3 over de planten.
Tegen preivlieg, bladluizen, koolwitjes en aardvlooien: laat 1
kilogram fijngehakte vlierbladeren van de vlierboom trekken in en sproei het aftreksel
onverdund over de aangetaste planten

Zo maak je het:





Vul een emmer met het kruid en overgiet met kokend water;
Laat dit 12 tot 48 uur staan (niet langer);
Zeef en voeg eventueel zeep toe (1 of 2%) als kleefstof en om het effect te versterken;
Spuit of kwispel met een borstel.

HENDRIK GROEN: RUST EN VREUGD
Onlangs vroeg iemand mij: “Heb je dat nieuwe boek van Hendrik Groen
al gelezen? Echt iets voor jou, want het gaat over moestuinen”. Ik kreeg
het boek mee en ik had het binnen 24 uur uitgelezen. Wat een leuk
boek; echt ontspannend!
Het heeft 285 bladzijden en leest heel gemakkelijk. En het is
herkenbaar voor ons: het gaat over huisjes, regelementen, wachtlijsten,
ledenvergaderingen, enz. Het Tuincomplex ‘Rust en Vreugd’ is echter
niet vergelijkbaar met de Moeshof. De tuinders komen er vooral om te
recreëren. Van 1 april tot 1 oktober mogen ze zelfs in hun huisje slapen.
Ze hebben elektriciteit, water, een koelkast, enz. De prijs van een huisje
kan wel achtduizend Euro bedragen. Het boek gaat dus niet over het
telen van groenten en bloemen, maar vooral over het ‘gedoe’ op zo’n
complex.
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“Als Emma Quaadvliegh na het overlijden van haar man oude papieren opruimt, vindt ze een vergeten
inschrijving terug voor een tuinhuisje bij ‘Rust en Vreugd’ Ongemerkt is er elf jaar wachttijd verstreken,
ze kan nu elk huisje krijgen dat vrijkomt. Emma wordt bij de eerste bezichtiging op slag verliefd op een
gezellig, rommelig tuinhuisje met dito tuin en ze besluit impulsief: ik kan wel wat afleiding gebruiken,
ik neem het! Dat ze geen verstand heeft van tuinieren maakt gelukkig niet veel uit, want aardige buren
bieden direct hulp aan.
Ook de voorzitter van de vereniging komt onuitgenodigd op de thee. Om kennis te maken, maar vooral
om haar te wijzen op de regels met betrekking tot de hoogte van de heg, het bestrijden van het onkruid
en het verplichte algemeen onderhoud. Al snel blijkt dat het er tussen de tuinders in het prachtige
groene paradijs niet altijd even vredelievend aan toegaat. Toch is Emma vastbesloten er hoe dan ook
iets moois van te maken!
Het verhaal is een bitterzoete schets van een typisch Nederlands fenomeen: de volkstuinvereniging!
(tip bij het lezen: je komt nogal wat namen tegen. Noteer ze even met hun eigenaardigheid of functie; dan herken je ze later
in het boek weer terug)

NAAR DE FLORIADE IN 2022
De reclametekst is als volgt: ‘Vanaf 14 april
2022 is Almere een half jaar lang hét podium
voor de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade
Expo 2022. Het Floriade-park is een feest van
groen en duurzame technologie. In dit levend
laboratorium word je geraakt door wat je ziet,
ruikt en proeft. Inspirerende tuinen,
congressen, workshops en tentoonstellingen
wisselen af met indrukwekkende attracties,
verrassende proeverijen, kunst en cultuur.
Ga je mee naar Floriade Expo 2022 en ontdek
groene oplossingen van innovators uit binnenen buitenland die onze steden leuker, mooier
en duurzamer maken. Op het Floriade-park
geniet je van de geur en kleur van bloemen,
planten, groenten en fruit. Ontdek het allemaal
zelf op de Expo vanaf 14 april t/m 9 oktober.’
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De vorige Floriade was in Venlo. Daar ben ik drie keer in de verschillende seizoenen geweest. Je
vindt er altijd leuke ideeën, maar het was sowieso telkens een mooie en gezellige dag, waar je je
ogen uitkijkt op prachtige creaties! De entree voor één dag is ca. € 29,-- Met een Floriadepas ( € 79,-) kun je zo vaak gaan als je wilt. Voor groepen is er korting. Iets om met elkaar te organiseren?

MET VRIENDELIJKE GROET,
het bestuur van VTV-HG.
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